Validera hjärtstartare i
Sveriges Hjärtstartarregister
Denna beskrivning visar hur du validerar en
hjärtstartare i desktop-gränssnittet, men kan även
användas för mobilvarianten som är relativt lik
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Sveriges
Hjärtstartarregister

Starta validering
Var sjätte månad behöver
uppgifterna i registret bekräftas
av användaren och mail skickas
till användaren.
Klicka på länken i mailet för att
komma till valideringssidan.
OBS! Om du inte kommer till
valideringssidan när du klickar på länken,
gå till hjartstartarregistret.se, klicka på
Mina Sidor i menyn och logga in för att se
dina hjärtstartare. Klicka på den gröna
Validera-knappen för den hjärtstartare
som du vill validera.
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Kontrollera uppgifterna
• Läs igenom och kontrollera alla uppgifter som är registrerade
om din hjärtstartare.
• Välj längst ned på sidan om uppgifterna stämmer, om du vill
ändra uppgifter, om hjärtstartaren är ur funktion eller om den är
borttagen
-

För information om Uppgifterna
stämmer: Se sida 4.

-

För information om Ändra
uppgifter: Se sida 5-10

-

För information om Uppgifterna
stämmer, men hjärtstartaren är
tillfälligt ur funktion: Se sida 11

-

För information om
Hjärtstartaren har tagits bort:
Se sida 12
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Uppgifterna stämmer
1. Klicka på Uppgifterna
stämmer längst ned
2. Du hamnar på Mina Sidor
och högst upp visas ett
meddelande om att
valideringen är klar.
3. Om det finns fler
hjärtstartare att validera så
visas de högst upp

1.

2.
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Ändra uppgifter
(Steg 1)
1. Klicka på knappen för Ändra
uppgifter
2. Du hamnar i redigeringsflödet
som är uppdelat i fyra steg.
3. I steg 1 finns möjlighet att
ändra innehavare, namn
(frivilligt), tillverkare (frivilligt),
serienummer (frivilligt) och
plats.
4. Klicka på fortsätt

2.

1.

3.

4.
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Ändra uppgifter
(Steg 2)

1.

2.

Om du tidigare placerat ingången på kartan
kan du byta direkt till sida 7 i guiden.

3.

OBS! Om du inte ser någon karta eller flygfoto i
det här steget är din webbläsare troligen för
gammal. Prova att använda en smartphone,
eller prova med en annan webbläsare
(t.ex. Chrome eller IE version 11 eller senare).
1.
2.
3.
4.
5.

Klicka på kartan för att placera ut en
markör för ingången
En röd markör dyker upp på kartan
Klicka på Fortsätt
Kontrollera och flytta placeringen av
markören för hjärtstartaren genom att
klicka på en ny plats på kartan
Klicka på fortsätt

4.

5.
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Ändra uppgifter (Steg 2)
1. Om markörerna är
korrekt utplacerade på
kartan, klicka på Ja för
att fortsätta.
2. Är markörerna
inkorrekta, klicka på
nej. Du kan söka efter
en ny adress eller
klicka på fortsätt,
sedan kommer du till
instruktion 2 på
föregående sida i
guiden.
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1.

2.

Ändra uppgifter
(Steg 3)
1.

Välj anläggningstyp i menyn, t.ex.
”Arbetsplats”
Ange våningsplan – detta ska vara
en siffra du anser beskriver
våningsplanet (siffran för
bottenvåning kan variera i olika
byggnader).
Ange om hjärtstartaren tillhör en
Hjärtsäker zon. Via länken kan du
läsa om vad en Hjärtsäker zon är.
Redigera adressen om den inte är
fullständig
Skriv in frivilliga anvisningar för hur
man hittar hjärtstartaren och ladda
upp bilder om du vill, för att göra
det lättare att hitta hjärtstartaren.
Du kan lägga till fler anvisningar om
du vill.
Bocka ur rutan om du inte vill att din
hjärtstartare ska synas på kartan.
Den kommer då endast att visas för
SOS Alarm.
Tryck på ”Fortsätt”

2.

3.
4.
5.

6.

7.
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Ändra uppgifter
(Steg 4)
Nu ska du ange de tider
hjärtstartaren är tillgänglig.
1. Om hjärtstartaren alltid är
tillgänglig, klicka bara på
”Alltid tillgänglig”
2. Om hjärtstartaren bara är
tillgänglig vissa tider,
klicka på ”Ange
öppettider”
3. Du kan nu välja öppettider
för varje dag i veckan
4. Om du har olika öppettider
under olika perioder av
året, klicka på ”Ja” så kan
du lägga till fler perioder
av öppettider.
5. När du är färdig, tryck på
”Spara”
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Ändra uppgifter (5)
1. Du hamnar på Mina Sidor och högst upp visas ett
meddelande om att valideringen är klar.
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Uppgifterna stämmer, men
hjärtstartaren är tillfälligt ur
funktion
1. Klicka på uppgifterna stämmer, men
hjärtstartaren är tillfälligt ur funktion
2. Du hamnar på Mina Sidor och högst upp
visas ett meddelande om att valideringen
är klar.
3. Hjärtstartaren visas längst ned bland
dina hjärtstartare
4. Kom ihåg att uppdatera status för
hjärtstartaren när den är i funktion igen
genom att logga in på Mina Sidor

1.
2.

3.

4.
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Hjärtstartaren har tagits
bort
1. Klicka på Hjärtstartaren har tagits
bort.
2. En varning visas för att bekräfta
borttagningen.
3. Du hamnar på Mina Sidor och högst
upp visas ett meddelande om att
valideringen är klar.
4. Hjärtstartaren visas inte längre bland
dina hjärtstartare.
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